Polityka plików cookies
Co robią cookies?
"Cookies" (Ciasteczka) są to pojedyncze, małe pliki tekstowe, wysyłane przez odwiedzane strony
internetowe i pobierane na komputerze użytkownika. Informacje zawarte w tych plikach pozwalają
na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie przez stronę, która je utworzyła. Tym samym
strona internetowa nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze
użytkownika.

W jakim celu nasza strona internetowa korzysta z plików cookie? Pliki "cookie"
używane na stronie internetowej umożliwiają odpowiednią personalizację wyświetlanych na stronie
informacji i zaprezentowanie treści dostosowanej do potrzeb użytkownika, a także mierzenie
interakcji użytkowników na stronach internetowych. Stosujemy Ciasteczka w celu dostosowywania i
poprawiania sposobu działania witryny, a także do mierzenia skuteczności przeprowadzanych akcji
na witrynie. Ciasteczka pozwalają dodatkowo badać upodobania użytkowników i tym samym
podnosić jakość naszych usług. Nie wykorzystujemy Ciasteczek, aby kontaktować się z użytkownikiem
za pośrednictwem poczty, maila czy telefonu.
Serwis stosuje cookies w następujących celach:
a) mierzenie ruchu użytkownika na stronach za pomocą kodu Google Analytics - więcej
informacji o plikach cookies w Google Analytics można znaleźć na
stronie: http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html
b) wykorzystanie mechanizmu sondy badającej preferencje użytkownika,
c) zapamiętywanie braku zgody na wyświetlanie w przyszłości niektórych treści,
Na stronach serwisu. mogą być używane dwa rodzaje plików „cookie”:



sesyjne – pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub
wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)
stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo
do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Serwisy, z których materiały przedstawiamy, poza cookies o działaniu opisanym wyżej,
mogą także używać cookies, które:

a) Umożliwiają logowanie się i używanie takich funkcjonalności jak np. dostęp do
zabezpieczonych części witryn. Są to zatem cookies zażądane przez użytkownika oraz
niezbędne do wykonania zażądanej usługi.
b) Służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom
użytkownika, a także cookies używane do zliczania i limitowania wyświetleń
określonych reklam na stronie oglądanej przez użytkownika – w tym kontekście
wykorzystywane są również do określania efektywności prowadzonej kampanii
reklamowej.
W szczególności takie cookies to:
W serwisie youtube.com – plik cookie zawierający preferencje użytkownika, oraz liczydło
kliknięć (opisane są w polityce prywatności http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/)
W serswisie player.vimeo.com i av.vimeo.com –m.in cookies pozwalające się zalogować,
zachować swoje preferencje, cookies służące do celów statystycznych a także cookies
umieszczane przez reklamodawców pozwalające uzależniać wyświetlane reklamy od
zachowania użytkownika (polityka odnośnie plików cookies dostępna jest pod adresem
http://vimeo.com/cookie_policy)

Czy mogę zrezygnować z akceptowania cookies? Jak to się ustawia?
Poziom ochrony przed cookies ustawia się w każdej przeglądarce:
Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej - aż do
całkowitego blokowania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony
danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się na konto
pocztowe.
Jak zmienia się ustawienia w najbardziej popularnych wyszukiwarkach
 Google Chrome
Trzeba kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż
ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć
przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące
ustawienia plików cookie:
Usuwanie plików cookie
Domyślne blokowanie plików cookie
Domyślne zezwalanie na pliki cookie
Domyślne zachowywanie plików cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki
Określanie wyjątków dla plików cookie z konkretnych witryn lub domen
 Internet Explorer

Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe >
Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy
przyciskiem OK.
 Mozilla Firefox
Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program
Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”.
O ciasteczkach (cookies) decyduje zaklikanie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.
 Opera
Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane.
O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.
 Safari
W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć
ikonę Bezpieczeństwo. Tu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj
pliki cookie".

